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L-istrumenti finanzjarji innovattivi fil-kuntest tal-Qafas Finanzjarju 

Multiannwali li jmiss   

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Ottubru 2012 dwar strumenti finanzjarji 

innovattivi fil-kuntest tal-qafas finanzjarju multiannwali li jmiss (2012/2027(INI)) 

 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni bl-isem "Baġit għall-Ewropa 

2020" (COM(2011)0500), "Qafas għall-ġenerazzjoni li jmiss ta' strumenti finanzjarji 

innovattivi - il-pjattaforma tal-UE tal-ekwità u tad-dejn" (COM(2011)0662) 

("komunikazzjoni dwar l-istrumenti finanzjarji"), "Pakkett ta' tkabbir għal infrastrutturi 

Ewropej integrati" (COM(2011)0676), "Pajn ta' azzjoni għat-titjib tal-aċċess għall-finanzi 

għall-SMEs" (COM(2011)0870) u "Pilota għall-Inizjattiva Bonds Ewropa 2020 għall-

Proġetti" (COM(2011)0660), 

– wara li kkunsidra l-proposti tal-Kummissjoni, b’mod partikolari l-proposta għal 

regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju multiannwali għas-snin 2014-

2020 (COM(2011)0398), il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit annwali tal-Unjoni 

(COM(2010)0815), il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 

jemenda d-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 

tistabbilixxi Programm Kwadru għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni (2007 sa 2013) u r-

Regolament (KE) Nru 680/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-

regoli ġenerali għall-għoti ta' għajnuna finanzjarja Komunitarja fil-qasam tan-netwerks 

trans-Ewropej tat-trasport u tal-enerġija (COM(2011)0659), il-proposta għal regolament 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-

Innovazzjoni - Orizzont 2020 (2014-2020) (COM(2011)0809), il-proposta għal 

regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Programm għall-

Kompetittività tal-intrapriżi u l-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju (2014-2020) 

(COM(2011)0834), il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 

jistabbilixxi l-Programm Ewropa Kreattiva (COM(2011)0785), il-proposta għal 

regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi "ERASMUS GĦAL 

KULĦADD" Il-Programm tal-Unjoni għall-Edukazzjoni, it-Taħriġ, iż-Żgħażagħ u l-

Isport (COM(2011)0788), il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (COM(2011)0665), il-proposta 

għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Programm tal-Unjoni għall-

Bidla Soċjali u l-Innovazzjoni (COM(2011)0609), il-proposta għal regolament tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond 

Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-

Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew 

koperti mill-Qafas Strateġiku Komuni u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar 

il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' 

Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 

(COM(2011)0615/2), 

– wara li kkunsidra d-dokumenti ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni bl-isem "Strumenti 

Finanzjarji fil-Politika ta' Koeżjoni" (SWD(2012)0036) u "Elementi għal Qafas Strateġiku 



Komuni 2014 sa 2020 - il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond ta' Koeżjoni, 

il-Fond Ewropew Agrikolturali għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Ewropew Marittimu u tas-

Sajd" (SWD(2012) 0061) ("Qafas strateġiku komuni għall-fondi strutturali u ta' 

koeżjoni"), 

– wara li kkunsidra r-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri Ewropea Nru 4/2011 dwar l-

awditu tal-Faċilità ta’ Garanzija għall-SMEs u Nru 2/2012 dwar l-istrumenti finanzjarji 

għall-SME kofinanzjati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, kif ukoll l-opinjoni 

tal-Qorti tal-Awdituri Nru 7/2011 dwar il-proposta għal regolament dwar il-Fondi 

strutturali u ta' koeżjoni, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar "Ninvestu fil-ġejjieni: 

Qafas Finanzjajru Multiannwali (QFM) ġdid għal Ewropa kompetittiva, sostenibbli u 

inklussiva’1, u r-Riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta’ Lulju 2011 dwar il-kriżi finanzjarja, 

ekonomika u soċjali: rakkomandazzjonijiet rigward il-miżuri u l-inizjattivi li għandhom 

jittieħdu2, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-

Kontroll tal-Baġit, il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-Kumitat għall-

Iżvilupp Reġjonali (A7-0270/2012), 

A. billi, sa mill-bidu l-ewwel snin tal-aħħar deċennju, l-istituzzjonijiet tal-UE żviluppaw 

għadd ta' strumenti finanzjarji innovattivi bbażati fuq mekkaniżmi li jgħaqqdu għotjiet 

mill-baġit tal-Unjoni u finanzjamenti pubbliċi u/jew privati biex jiżdied il-volum tal-

investiment disponibbli għat-twettiq tal-objettivi strateġiċi tal-Unjoni; 

B. billi skont il-punt 49 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament 

Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja 

fis-sod, "l-istituzzjonijiet jaqblu li l-introduzzjoni ta’ mekkaniżmi ta’ kofinanzjament hija 

neċessarja sabiex jissaħħaħ l-effett ta’ stimolu tal-baġit tal-UE billi jżidu l-inċentiv ta' 

finanzjament. Jaqblu li jinkoraġġixxu l-iżvilupp ta' strumenti finanzjarji multiannwali 

xierqa li jaħdmu bħala katalisti għal investituri privati u pubbliċi"; 

C. billi huwa stmat li s'issa madwar 1,3 % tal-baġit tal-Unjoni jingħata lill-istrumenti 

finanzjarji innovattivi, billi jitqies li skont il-qafas finanzjarju multiannwali (MFF) 2007-

2013, l-Unjoni żviluppat 14-il strument finanzjarju innovattiv fil-qasam tal-politiki interni 

tagħha (3 biljun EUR taħt l-intestatura 1a, jiġifieri 3,4 % tal-baġit disponibbli u madwar 

5,9 biljun EUR għall-politika reġjonali u ta' koeżjoni) kif ukoll 11 fil-qasam tal-politiki 

esterni (1,2 biljun EUR, jiġifieri 2,2 % taħt l-intestatura baġitarja 4, mingħajr ma jitqiesu 

dawk l-istrumenti finanzjarji innovattivi żviluppati fil-qafas tal-Fond Ewropew għall-

Iżvilupp); 

D. billi l-Unjoni diġà kisbet esperjenza fil-ġestjoni tal-istrumenti finanzjarji innovattivi u 

bosta valutazzjonijiet u studji dwar l-impatt komparattivi ġew ippubblikati; 

E. billi fir-Riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar Ninvestu fil-ġejjieni: Qafas 

                                                 
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0266. 
2 Testi adottati, P7_TA(2011)0331. 



Finanzjajru Multiannwali (QFM) ġdid għal Ewropa kompetittiva, sostenibbli u 

inklussiva’, il-qafas ta’ implimentazzjoni tal-istrumenti finanzjarji innovattivi għandu 

jkun deċiż permezz tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja, biex jiġi żgurat fluss kontinwu ta’ 

informazzjoni u parteċipazzjoni tal-awtorità baġitarja rigward l-użu ta’ dawn l-istrumenti 

fl-Unjoni kollha kemm hi, b’mod li jippermetti li l-Parlament ikun jista’ jivverifika li l-

prijoritajiet politiċi tiegħu jintlaħqu, kif ukoll kontroll imsaħħaħ tal-Qorti tal-Awdituri tal-

UE fuq dawn l-istrumenti; 

L-istrumenti finanzjarji innovattivi – l-isfond 

1. Ifakkar li l-użu tal-istrumenti finanzjarji innovattivi fil-livell Ewropew ġie maħsub bħala 

mezz għall-Unjoni biex tistimula l-volum tal-investiment fl-ekonomija Ewropea reali bi 

qbil mal-objettivi tal-Unjoni f'kuntest ta' tnaqqis kostanti tar-riżorsi allokati lill-baġit 

tagħha filwaqt li l-ambizzjonijiet politiċi tagħha u, madankollu, ħtiġijietha, baqgħu jikbru; 

2. Jenfasizza li l-objettiv aħħari tal-istrumenti finanzjarji innovattivi u r-raġuni li dawn 

jeżistu huwa li, f’sitwazzjonijiet ta’ falliment tas-suq jew ta’ investiment subottimali, 

għandu jkollhom effett katalizzanti, li fuq il-bażi ta' kontribuzzjoni tal-baġit tal-Unjoni, 

jippermetti l-mobilizzazzjoni tal-finanzjamenti - pubbliċi u/jew privati - għal l-roġetti li 

ma jistgħu jiksbu l-ebda appoġġ, jew jistgħu jiksbu biss appoġġ mhux adegwat, mis-suq; 

iqis li, għalhekk, l-intervent mis-settur pubbliku jippermetti tnaqqis fl-ispejjeż relatati 

mar-riskju, billi dawn jitħallsu parzjalment, u jiffaċilita b'hekk l-implimentazzjoni tal-

proġetti kkonċernati; 

3. Josserva li l-istrumenti finanzjarji innovattivi żviluppati s'issa intużaw biex jitwettqu tipi 

ta' intervent estremament varjati, mill-parteċipazzjoni fil-fondi ta' ekwità/kapital ta' riskju 

(equity/venture capital) għall-provediment ta' garanziji/kontragaranziji lil intermedjarji 

finanzjarji (partikolarment il-banek), permezz tal-ħolqien ta’ strumenti ta' kondiviżjoni ta’ 

riskji flimkien mal-istituzzjonijiet finanzjarji biex jiġu stimulati l-investiment, l-

innovazzjoni u r-riċerka; 

4. Jinnota li din il-varjetà hija ġustifikata mid-diversità tal-oqsma koperti (appoġġ lill-SME, 

l-enerġija, it-tibdil fil-klima, l-impjiegi u l-mikrokreditu, ir-riċerka u l-innovazzjoni, l-

infrastrutturi tat-trasport, it-teknoloġiji tal-informazzjoni); 

5. Jenfasizza li l-użu tal-istrumenti finanzjarji innovattivi huwa rregolat minn regoli 

leġiżlattiv (hija meħtieġa l-approvazzjoni tal-awtorità leġiżlattiva) u baġitarji stretti; 

jinnota li l-użu tal-istrumenti finanzjarji innovattivi ma joħloqx spejjeż mhux prevedibbli 

għall-baġit tal-Unjoni, peress li r-responsabilità tal-baġit Komunitarju hija limitata għall-

ammont tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni impenjat fl-istrumenti finanzjarji innovattivi 

inkwistjoni abbażi tal-għotjiet baġitarji annwali, kif maqbul mill-awtorità baġitarja, u 

għaldaqstant m’għandhiex tagħti lok għal obbligazzjonijiet kontinġenti għall-baġit tal-

Unjoni; josserva li fil-fatt l-istrumenti finanzjarji innovattivi jikkontribwixxu għall-

ġestjoni finanzjarja fis-sod u effiċjenti tal-fondi pubbliċi peress li l-kontribuzzjoni mħallsa 

mill-baġit tista' tiġġenera dħul li jista' jiġi investit mill-ġdid (reflows) fl-istrument 

finanzjarju innovattiv ikkonċernat kif ukoll issaħħaħ il-kapaċitajiet ta' intervent tagħha u 

ż-żieda fl-effikaċja tal-azzjoni pubblika; jenfasizza l-ħtieġa, għalhekk, li l-operazzjonijiet 

iffinanzjati minn strumenti finanzjarji innovattivi jsirilhom awditu tajjeb mill-Qorti tal-

Awdituri tal-UE u li l-koleġiżlaturi jkunu infurmati bis-sħiħ dwar kwalunkwe 

konstatazzjoni;  



6. Jirrimarka li hemm tliet tipi ta’ sitwazzjoni ta’ investiment: 1) ottimu, fejn ikun ċert li l-

investiment se jrendi profit u jippermetti finanzjament mis-suq; 2) subottimu, fejn ikun 

hemm rendiment, imma ma jkunx biżżejjed biex jiżgura finanzjament mis-suq u 

jiġġustifika l-użu ta' strument finanzjarju innovattiv, u 3) investment ikkaratterizzat minn 

ftit li xejn rendiment, b’tali mod li jkun hemm bżonn intervent mill-Unjoni fil-forma ta’ 

għotjiet, li jistgħu jkunu kkumbinati ma’ strumenti finanzjarji innovattivi jekk il-proġett 

jippermetti; 

7. Itenni li ż-żieda fl-użu tal-istrumenti finanzjarji innovattivi ma għandhiex tikkostitwixxi 

strateġija sabiex jitnaqqas il-baġit tal-Unjoni iżda għandha sservi sabiex tottimizza l-

utilizzazzjoni tagħhom, u jilqa' l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni msemmija hawn fuq 

dwar l-istrumenti finanzjarji innovattivi, li tirrikonoxxi li l-objettiv ta' użu ikbar tal-

istrumenti finanzjarji innovattivi mhuwiex li l-għotjiet jiġu sostitwiti minn strumenti 

finanzjarji; 

8. Jenfasizza li l-esperjenza miksuba s'issa fil-qasam tal-istrumenti finanzjarji innovattivi 

hija ġeneralment sodisfaċenti, għalkemm l-effetti multiplikaturi tagħhom ivarjaw 

konsiderevolment skont il-qasam ta' intervent tagħhom, l-objettivi settorjali li għandhom 

jintlaħqu bl-istrumenti finanzjarj innovattivii, it-tip ta' strument finanzjarju innovattiv 

propost u l-modalitajiet użati għall-implimentazzjoni tiegħu; 

9. Jinnota li l-istrumenti finanzjarji innovattivi fil-qasam tal-politiki interni tal-Unjoni huma 

implimentati fil-livell Ewropew (immexxija mill-Kummissjoni nnifisha jew fuq il-bażi ta’ 

awtorità delegata minnha) jew inkella fil-livell nazzjonali fil-qafas tal-politika reġjonali u 

ta' koeżjoni (ġestjoni kondiviża mal-Istati Membri); 

10. Jenfasizza li l-implimentazzjoni tagħhom għalhekk hija bbażata fuq l-involviment ta' 

katina ta' atturi, mill-Kummissjoni bħala awtorità eżekuttiva tal-baġit tal-Unjoni għall-

grupp BEI (Bank Ewropew għall-Investiment u Fond Ewropew tal-investiment), kif ukoll 

banek nazzjonali jew lokali, kummerċjali jew speċjalizzati fl-investiment jew fl-iżvilupp 

u investituri finanzjarji privati u pubbliċi; jenfasizza li, b'mod iktar ġenerali, is-suċċess 

tagħhom jiddependi mill-mobilizzazzjoni ta' intermedjarji finanzjarji pubbliċi, kważi-

pubbliċi u privati, li l-objettiv tagħhom ivarja skont l-oqsma ta' intervent (istituzzjonijiet 

ta' mikrokreditu, fondi ta' garanzija għall-SME, struttura reġjonali għall-iżvilupp, fond ta' 

appoġġ għar-riċerka, eċċ.); 

11. Josserva b'mod partikolari d-differenzi notevoli bejn l-istrumenti finanzjarji innovattivi 

ġestiti b'mod ċentralizzat fil-livell tal-Unjoni u dawk implimentati fuq il-bażi ta’ ġestjoni 

kondiviża fil-qasam tal-politika reġjonali u ta' koeżjoni jew fil-qasam tar-relazzjonijiet 

esterni; 

12. Jinnota, f'dak li jikkonċerna l-istrumenti tal-politika ta' koeżjoni, l-istrumenti finanzjajri 

innovattivi kellhom prestazzjoni differenti skont l-Istat Membru u skont it-tip ta’ strument 

finanzjarju; jirrikonoxxi li l-istrumenti finanzjarji innovattivi fil-kuntest tal-politika ta’ 

koeżjoni batew minn qafas leġiżlattiv dgħajjef li wassal għal dewmien fl-

implimentazzjoni, problemi biex jintlaħqu massa kritika u effett multiplikatur sostanzjali, 

u nuqqas ta’ sorveljanza u koordinament; jilqa’ f’dan ir-rigward il-proposta tal-

Kummissjoni li ssaħħaħ il-qafas leġiżlattiv u b’hekk ittejjeb l-użu ta’ strumenti finanzjarji 

innovattivi fil-politika ta’ koeżjoni fil-perjodu ta’ programmazzjoni li ġej (2014 – 2020); 

13. Jinnota fir-rigward tal-użu ta’ strumenti finanzjarji innovattivi fil-qasam tal-politika 



esterna n-numru kbir ta' istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali involuti, kif ukoll l-

effett multiplikatur tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni, iżda wkoll li l-gamma ta’ strumenti, li n-

numru tagħhom żdid f'dawn l-aħħar snin u issa laħaq ammont totali ta' 13, hija wiesgħa 

wisq; 

14. Jikkonstata li dawn l-istrumenti finanzjarji innovattivi huma implimentati fuq il-bażi ta’ 

ftehimiet li huma anki aktar kumplessi minn dawk konklużi fil-qasam tal-politika interna 

u jinvolvu modalitajiet ta’ ġestjoni diversi u atturi ta’ natura differenti (BERŻ, 

organizzazzjonijiet internazzjonali); 

15. Jinnota li, f'dawn il-kundizzjonijiet, il-viżibbiltà tal-intervent tal-baġit tal-Unjoni fost l-

operaturi u ċ-ċittadini xi drabi tibqa’ nieqsa; 

16. Jinnota li fil-qasam tal-politika esterna, il-biċċa l-kbira tal-istrumenti finanzjarji 

innovattivi jippermettu l-investiment mill-ġdid filwaqt li s-sitwazzjoni hija bil-kontra fil-

qasam tal-politiki interni; 

17. Jinnota li, skont il-ħtiġijiet, l-istrumenti finanzjarji innovattivi żviluppaw bi qbil ma’ 

strateġiji kkaratterizzati minn objettivi u riżorsi differenti u b’mod mhux dejjem koordinat 

u dan ħoloq ċerti problemi ta’ duplikazzjoni; 

18. Jikkonstata li l-implimetazzjoni tal-istrumenti finanzjarji innovattivi tieħu ż-żmien u 

jeżiġi l-mobilizzazzjonijiet tal-kompetenzi avvanzati fil-qasam tal-investiment, tħejjija 

bir-reqqa tal-proġetti u għarfien profond tal-mekkaniżmu tas-suq, iżda li potenzjalment 

din tippermetti t-titjib tal-ġestjoni u l-effikaċja tal-proġetti appoġġati permezz ta’ 

kompetenzi flimkien mal-għarfien speċifiku għall-atturi kkonċernati; josserva li l-

istrumenti finanzjarji innovattivi joffru inizjattivi għall-kondiviżjoni ta’ riżorsi finanzjarji 

u umani sabiex jinkisbu objettivi komuni u strateġiċi Ewropej; 

Il-proposti tal-Kummissjoni għall-Qafas Finanzjarju Multiannwali li jmiss (2014-2020) 

19. Jikkonstata li għall-perjodu 2014-2020, il-Kummissjoni pproponiet numru żgħir ta’ 

strumenti finanzjarji innovattivi għall-qasam tal-politika interna, li l-kamp ta’ 

applikazzjoni tagħhom kiber; jilqa’ dan l-iżvilupp li għandu jtejjeb il-viżibbiltà għall-

atturi, il-massa kritika, id-distribuzzjoni u d-diversifikazzjoni tar-riskju ta’ dawn l-

istrumenti, fuq il-bażi ta’ approċċ ta’ portafoll; 

20. Jilqa’ l-proġett tal-Kummissjoni li toħloq pjattaformi għall-investimenti ta’ kapital u ta’ 

dejn; jinnota li dawn il-pjattaformi huma intiżi li jissimplifikaw, jistandardizzaw l-

istrumenti finanzjarji innovattivi implimentati taħt il-baġit tal-Unjoni u jrenduhom aktar 

koerenti f’termini ġenerali; jenfasizza li biex dawk il-pjattaformi jkunu operattivi u 

jirnexxu fl-implimentazzjoni, il-qafas għall-applikazzjoni u dettalji tekniċi oħra 

għandhom jiġu ppreżentati f'waqthom u ċertament qabel il-bidu tal-perjodu ta' 

programmazzjoni li ġej għall-2014 - 2020; 

21. Jiġbed l-attenzjoni f’dan ir-rigward għall-ħolqien imminienti ta’ pjattaforma tal-Unjoni 

għall-kooperazzjoni esterna u l-iżvilupp, bil-ħsieb li titjieb il-kwalità u l-effikaċja tal-

mekkaniżmi ta’ “blending” (għotjiet flimkien ma’ self) użati fil-kuntest ta’ dawn il-

politiċi, filwaqt li jittieħed kont tal-kuntesti reġjonali li jirregolaw ir-relazzjonijiet tal-

Unjoni mal-pajjiżi sħab differenti; josserva li l-iskop tal-pjattaforma huwa li tiffaċilita 

kemm l-evalwazzjoni tal-istrumenti ta’ politika esterna eżistenti kif ukoll it-tfassil tal-



istrumenti l-ġodda għall-2014-2020; 

22. Jilqa’ l-fatt li l-applikazzjoni tal-istrumenti finanzjarji qed jiġu estiżi taħt il-politika ta' 

koeżjoni għall-objettivi tematiċi kollha u l-fondi CSF kollha, u għal dawk il-proġetti, 

gruppi ta’ proġetti, jew partijiet minn programmi ta’ proġetti li jiġġeneraw dħul u profitti 

u li għalhekk huma adegwati għall-istrumenti finanzjarji fil-perjodu ta' programmazzjoni 

li jmiss; jenfasizza, madankollu, li perspettiva aħjar ta’ strumenti finanzjarji applikati hija 

meħtieġa sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ nuqqas ta’ koordinazzjoni u duplikazzjoni ta’ skemi 

differenti; 

23. Jinnota li dawn il-mudelli uniformi ta' strumenti se jkunu għad-dispożizzjoni tal-

awtoritajiet ta' ġestjoni nazzjonali (strument "off-the-shelf"); iqis li s-suċċess tagħhom se 

jkun jiddependi mill-introduzzjoni f’waqtha tal-dettalji tekniċi u minn skambju upstream 

ta’ informazzjoni aktar intensiv bejn il-Kummissjoni u l-amministrazzjonijiet lokali fi 

stadji preċedenti; 

24. Jilqa’ l-fatt li r-Regolament (UE/Euratom) Nru 966/2012 huwa minn issa l-qafas 

leġiżlattiv ta’ referenza għad-definizzjoni, l-istruttura u l-użu tal-istrumenti finanzjarji 

innovattivi, u b’hekk jiġi żgurat li jkunu koerenti mal-objettivi u l-interessi tal-Unjoni; 

25. Iqis li l-ħolqien tal-pjattaformi msemmija aktar ’il fuq jistgħu jiġu akkompanjati minn 

koordinazzjoni ċentrali permanenti tal-istrumenti finanzjarji innovattivi fi ħdan il-

Kummissjoni; jinnota li grupp interdipartimentali ta’ esperti fuq l-istrumenti finanzjarji 

(FIEG) inħoloq u li huwa għandu jkollu bħala dmir it-tisħiħ tal-kapaċità istituzzjonali tal-

Kummissjoni fil-monitoraġġ tal-istumenti finanzjarji innovattivi; 

26. Iqis li l-introduzzjoni ta’ strumenti finanzjarji innovattivi taħt l-awspiċi tal-Unjoni se 

tikkontribwixxi biex il-finanza titqiegħed fis-servizz tal-ekonomija reali għal proġetti 

b’valur miżjud Ewropew; 

It-tfassil ta’ strumenti finanzjarji innovattivi innovattivi ġodda 

27. Jenfasizza li min-nofs is-snin 90, l-investiment pubbliku kien qed jonqos b’mod kostanti 

fl-UE u li din it-tendenza aggravat ruħha mill-bidu tal-kriżi finanzjarja tal-2008; josserva, 

barra minn hekk, li l-promoturi tal-proġetti qed jiffaċċjaw kundizzjonijiet ta’ kreditu aktar 

restrittivi, qed isibuha aktar diffiċli li jisselfu l-flus fis-suq tal-kapital; huwa konvint, 

għalhekk, li l-issuktar tal-iżvilupp ta’ strumenti finanzjarji innovattivi fil-livell nazzjonali 

u tal-Unjoni jista’ jagħti kontribuzzjoni biex l-Unjoni tiżgura li terġa’ lura għal tkabbir 

intelliġenti, sostenibbli u inklussiv b’mod koordinat.  

28. Jenfasizza li t-twettiq tal-Istrateġija 'Ewropa 2020' u tas-7 inizjattivi ewlenin tagħha 

jeħtieġ volum ta’ investiment globali fuq it-territorju Ewropew kollu, stmat mill-

Kummissjoni li jammonta għal EUR 1600 biljun minn issa sal-2020; josserva li dawn l-

investimenti jirrigwardaw objettivi diversi li jkopru t-twettiq ta’ proġetti ta’ infrastruttura 

kbar sa appoġġ għal proġetti ta’ daqs iżgħar iżda b’potenzjal kbir ta’ tkabbir fuq il-livell 

lokali u reġjonali, inklużi l-azzjonijiet favur il-koeżjoni soċjali; 

29. Itenni li l-istrumenti finanzjarji innovattivi huma intiżi sabiex jiffaċilitaw jew jagħmlu 

possibbli proġetti kkunsidrati neċessarji sabiex jintlaħqu l-objettivi strateġiċi tal-Unjoni u 

jippermettu minħabba f’hekk għandhom jitqiesu aktar it-termini ta’ żmien tal-programmi 

u li jsir adattament għalihom; 



30. Jemmen bil-qawwa li l-istrumenti finanzjarji innovattivi jeħtiġilhom jindirizzaw wieħed 

jew aktar mill-objettivi speċifiċi ta' politika tal-Unjoni, b'mod partikolari dawk deskritti 

mill-Istrateġija UE 2020, joperaw b’mod nondiskriminatorju, ikollhom data ta’ tmiem 

ċara, jirrispettaw il-prinċipji tal-ġestjoni finanzjarja soda u jkunu komplemenetari għal 

strumenti tradizzjonali bħalma huma l-għotjiet, u b’hekk itejbu l-kwalita tal-infiq u 

jikkontribwixxu għall-prinċipji gwida tal-iżgurar li jsir użu ottimu mir-riżorsi finanzjarji. 

31. Huwa tal-fehma li l-istrumenti finanzjarji innovattivi jistgħu jiffaċilitaw l-

implimentazzjoni ta’ sħubijiet bejn il-pubbliku u l-privat billi jattiraw aktar kapital privat 

għal proġetti tal-infrastruttura pubblika; 

32. Jenfasizza l-importanza tal-evalwazzjoni ex ante fl-identifikazzjoni tas-sitwazzjonijiet ta’ 

falliment tas-suq jew il-kundizzjonijiet ta’ investiment subottimali, ħtiġijiet ta’ 

investiment, involviment potenzjali tas-settur privat, possibbiltajiet ta’ ekonomiji ta’ skala 

u l-kwistjonijiet ta’ massa kritika, u biex jiġi vverifikat li l-istrument ma joħloqx tagħwiġ 

tal-kompetizzjoni fi ħdan is-suq intern u ma jiksirx ir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat; 

jistieden lill-Kummissjoni tipproponi rekwiżiti oġġettivi, politematiċi u rilevanti għal dak 

li jikkonċerna r-rwol u l-applikazzjoni tal-evalwazzjonijiet ex ante; jemmen bil-qawwa 

fil-prinċipju tat-tfassil tal-politika abbażi ta’ elementi konkreti, u jemmen li dawn l-

evvalwazzjonijiet se jikkontribwixxu għat-tħaddim effiċjenti u effikaċi tal-istrumenti 

finanzjajri innovattivi; 

33. Iqis indispensabbli li, fil-kuntest ta’ approċċ orjentat lejn ir-riżultati, jiġu inklużi numru 

raġonevoli ta’ indikaturi kwalitattivi u/jew kwantitattivi sempliċi fl-evalwazzjonijiet ex 

ante u ex post tal-istrumenti finanzjarji innovattivi kollha, sew fir-rigward tar-rendiment 

finanzjarju tal-istrument kif ukoll fir-rigward tal-kontribut għall-ilħiq tal-objettivi tal-

Unjoni; iqis li dan ir-rekwiżit għandu jkun kompatibbli ma' piż amministrattiv raġonevoli 

għall-maniġers ta’ proġetti; jissottolinja, f’dan ir-rigward, il-qtugħ ta’ kontinwità fl-użu 

ta’ strument finanzjarju innovattiv li jista’ jirriżulta mill-evalwazzjoni ex post rikjesta 

tiegħu; 

34. Josserva madankollu li ż-żieda fin-numru ta’ strumenti finanzjarji innovattivi qed toħloq 

diversi sfidi fil-qasam tar-regolamentazzjoni, tal-governanza u tal-kontroll tal-effikaċja 

tagħhom u huwa neċessarju li jinstab ekwilibriju ġust bejn il-bżonn ta’ trasparenza u ta’ 

kontroll, minn naħa, u livell suffiċjenti ta’ effikaċja u ta’ rapidità ta’ implimentazzjoni, 

min-naħa l-oħra; huwa tal-fehma li t-tnaqqis tal-għadd ta’ strumenti finanzjarji jista’ 

jimminimizza d-diverġenzi u jiżgura mass kritika suffiċjenti;  

35. Jenfasizza għalhekk l-importanza ta’ qafas ġuridiku li jkun sempliċi, ċar u trasparenti 

kemm jista’ jkun, li ma jżidx il-piż amministrattiv tal-intermedjarji u l-benefiċjarji u li 

jrendi attraenti l-istrumenti finanzjarji innovattivi għall-investituri pubbliċi u privati; 

36. Iqis b’mod partikolari li r-regoli fil-qasam ta’ rapportar għandhom jittejbu biex ikunu ċari 

u, kemm jista’ jkun, uniformi sabiex ikun hemm ekwilibriju raġonevoli bejn l-affidabbiltà 

tal-informazzjoni u l-attrazzjoni tal-istrumenti; jitlob lill-Kummissjoni timplimenta s-

sistemi adegwati ta' ġestjoni u kontroll li jiżguraw l-infurzar tar-regoli eżistenti dwar l-

awditjar. 

37. Jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi lill-Parlament Ewropew b’sommarju fil-forma ta’ 

rapport annwali uniku u separat dwar l-istrumenti finanzjarji innovattivi, li jkopri l-użu 

tagħhom u l-prestazzjoni tagħhom skont it-tip ta’ fond, skont l-objettiv tematiku u skont l-



Istat Membru; 

38. Fid-dawl tan-nuqqas inerenti ta’ viżabbiltà ta’ dawn l-istrumenti finanzjarji, iħeġġeġ lill-

Kummissjoni tieħu miżuri biex tiżgura l-komunikazzjoni adegwata dwar dan it-tip ta' 

intervent li tuża l-baġit Ewropew, diretta mhux biss għall-investituri potenzjali iżda wkoll 

għaċ-ċittadini Ewropej; jenfasizza l-importanza ta’ kampanja ta’ informazzjoni estensiva 

fuq il-livell tal-UE dwar l-istrumenti finanzjarji ġodda sabiex ikun hemm aċċess għall-

investituri kollha, irrispettivament mid-daqs tal-istituzzjoni li jirrappreżentaw; 

39. Jenfasizza li l-effett ta’ ingranaġġ u l-effett multiplikatur ivarjaw b’mod kunsiderevoli 

minn qasam ta’ intervent għal ieħor; iqis li l-leġiżlatur Ewropew ma għandux jiffissa 

minn qabel objettivi wisq uniformi dwar dan, peress li dawn l-effetti, mill-istess natura 

tagħhom, jiddependu ħafna fuq iċ-ċirkustanzi ekonomiċi u fuq s-setturi ta’ intervent 

ikkonċernati; 

40. Jenfasizza li l-ambitu tal-istrumenti finanzjarji innovattivi għadu fil-biċċa l-kbira vag u 

huwa suxxettibbli għal bidliet rapidi; jinnota, konsegwentement, li l-kapaċità ta’ 

kreattività jew il-kapaċità ta’ flessibbiltà u ta’ adattament fil-kuntest lokali, għandha tkun 

l-ogħla possibbli; jipproponi għalhekk li l-ammont annwali allokat lil kull strument ikun 

jista’ jiġi adattat mill-awtorità baġitarja jekk dan jirriżulta utli sabiex jiġi ffaċilitat il-ksib 

tal-finijiet li għalihom inħoloq; 

41. Itenni li l-investiment mill-ġdid tal-interess u dħul ieħor iġġenerat minn istrument 

partikolari f’dak l-istess strument (“reflows”) irid jikkostitwixxi l-prinċipju ta’ kull 

strument finanzjarju innovattiv, u li kull eċċezzjoni trid tiġi debitament iġġustifikata; 

jilqa', f'dan is-sens, il-progress irreġistrat mir-Regolament Finanzjarju l-ġdid li għandu 

jidħol fis-seħħ is-sena li jmiss; 

42. Iqis li huwa imperattiv li jiġu żviluppati l-għarfien u l-kapaċità teknika tal-awtoritajiet ta’ 

ġestjoni, intermedjarji finanzjarji, banek u amministrazzjonijiet lokali fil-qasam tal-użu u 

l-ġestjoni tal-istrumenti finanzjarji innovattivi; jirrakkomanda li jkun hemm aktar skambji 

ta’ għarfien espert bejn dawn l-atturi kollha, b’mod partikolari dawk li huma familjari 

mas-suq nazzjonali, qabel l-adozzjoni mill-Kummissjoni tal-att ta’ implimentazzjoni intiż 

sabiex jiġu definiti l-istrumenti standardizzati mqiegħda għad-dispożizzjoni tal-Istati 

Membri; iqis li huwa indispensabbli li dawn l-iskambji jsiru f’waqthom sabiex jiġu 

affrontati l-ostakli kulturali, tiġi garantita l-approvazzjoni tal-istrumenti finanzjarji 

innovattivi u jingħatalhom kull possibbiltà ta’ suċċess; 

43. Jemmen li r-rwol ta’ istituzzjonijiet bankarji nazzjonali u reġjonali varji jeħtieġ li jiġi 

rikonoxxut, meta titqies l-esperjenza u l-għarfien neċessarji tagħhom fl-indirizzar tal-

ispeċifiċitajiet lokali u reġjonali ta’ rilevanza għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-

istrumenti finanzjarji; 

44. Iqis li l-karattru innovattiv tal-istrumenti finanzjarji innovattivi jirrikjedi l-istabbiliment 

ta' qafas ta' koordinament tal-istituzzjonijiet finanzjarji pubbliċi li lilhom se tiġi ddelegata 

s-setgħa tal-implimentazzjoni baġitarja għall-implimentazzjoni tal-istrumenti finanzjarji 

innovattivi, f’liema qafas ikunu involuti rappreżentanti tal-Kummissjoni, tal-Kunsill u tal-

Parlament; 

45. Jilqa’ l-ftehim rapidu li seħħ bejn il-Parlament u l-Kunsill fuq l-istabbiliment ta’ fażi 

pilota (2012-2013) ta’ bonds tal-proġetti għall-finanzjament ta’ proġetti fil-qasam tat-



trasport, tal-enerġija u tat-teknoloġiji tal-informazzjoni1; juri li huwa lest jivvaluta, abbażi 

tal-evalwazzjoni indipendenti sħiħa ta’ din il-fażi pilota, l-passi li jkun għandhom 

jittieħdu fil-futur biex isaħħu l-effiċjenza tal-infiq tal-Unjoni kif ukoll biex ikabbru l-

volumi ta' investiment għal proġetti ta' prijorità. 

46. Jitlob, għalhekk, b’urġenza li tiġi implimentata inizjattiva tal-bonds għall-finanzjament ta’ 

proġetti u li tiġi vvalutata bir-reqqa l-adattezza ta’ inizjattiva separata ġdida għall-ħruġ ta’ 

bonds Ewropej għall-infrastruttura, bil-parteċipazzjoni diretta tal-UE fil-kapital tal-

proġetti infrasrutturali ta’ interess komuni b’valur miżjud qawwi Ewropew permezz tal-

ħruġ pubbliku ta’ bonds għall-finanzjament ta’ proġetti min-naħa tal-Unjoni; 

47. Jemmen li l-Unjoni Ewropea tkun qiegħda tibgħat sinjal qawwi lill-investituri pubbliċi u 

privati kif ukoll lis-swieq finanzjarji, bil-parteċipazzjoni b'mod dirett, waħedha jew 

flimkien mal-Istati Membri, fil-kapitalizzazzjoni tal-proġetti infrastrutturali 

(ikkaratterizzati mir-ritorn fuq investimenti fuq perjodu ta’ żmien twil); jemmen li din il-

parteċipazzjoni tal-UE bħala investitur għandha tiżgura konsistenza mal-objettivi tal-

politika tal-Unjoni fuq żmien twil u tkun tirrappreżenta garanzija tat-twettiq tal-proġett, u 

tipproduċi effett katalista qawwi kif ukoll effett daqstant qawwi ta’ lieva; 

48. Jilqa’ wkoll il-ftehim li ntlaħaq fil-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tat-28 u tad-29 Ġunju 

2012 dwar iż-żieda fil-kapital tal-BEI bl-ammont ta’ EUR 10 biljun, li se jippermetti lill-

grupp BEI li jżid l-kapaċità ta’ self tiegħu ġewwa l-Unjoni għas-snin li ġejjin b’madwar 

EUR 60 biljun u b’hekk ikollu rwol kontraċikliku li huwa pożittiv fil-kuntest ta’ sforz 

biex terġa tissaħħaħ l-ekonomija Ewropea; ifakkar li huwa rikonoxxut b’mod ġenerali li 

s-self tal-BEI għandhom effett multiplikatur ta’ tlieta; jinsisti għalhekk li għal dan l-

impenn ġdid ma għandux isir għad-detriment tal-isforzi paralleli ta’ tisħiħ u titjib tal-

istrumenti konġunti tal-BEI u l-baġit tal-Unjoni fil-qasam tal-kondiviżjoni ta’ riskji jew 

ta’ teħid ta’ parteċipazzjoni fil-kapital, peress li dawn jippermettu li jiġu appoġġati tipi 

oħra ta’ proġetti u azzjonijiet minn dawk koperti mis-self tal-BEI, u għandhom effett 

multiplikatur ogħla minn dak tas-self tal-BEI;  

49. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li indipendentement mil-livell ta’ twettiq tal-iskop intiż tal-

istrumenti finanzjarji innovattivi, l-impatt sħiħ tagħhom jinħass biss jekk l-ambjent 

ġuridiku u regolatorju ġenerali jiffaċilita l-iżvilupp tagħhom, pereżempju għal dak li 

jikkonċerna t-trattament ta' investimenti fit-tul fil-kuntest ta' regoli prudenzjali li bħalissa 

għaddejjin minn reviżjoni (Basel III, Solvency II...); 

50. Huwa konfidenti li użu akbar tal-istrumenti finanzjarji se joħloq impatt tassew pożittiv 

fuq l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea, iżda jibża’ li dan se jkun limitat għall-proġetti bi 

ritorn fuq perjodu ta’ żmien qasir u medju; jibża’ li investimenti fi proġetti daqstant 

bżonjużi għall-ilħuq tal-objettivi tal-istrateġija tal-Unjoni għat-tkabbir intelliġenti, 

sostenibbli u inklużiv jistgħu ma jitwettqux għaliex jitqiesu wisq riskjużi għall-investituri 

u minħabba n-nuqqas ta’ fondi pubbliċi; jitlob, għalhekk, li l-Kummissjoni tippreżenta 

malajr kemm jista' jkun proposti intiżi sabiex jiffaċilitaw il-mobilizzazzjoni tat-tfaddil 

attwalment sottoutilizzat favur proġetti ta’ terminu medju u fit-tul li joħolqu tkabbir 

sostenibbli fl-Unjoni; 

51. Iqis li, jekk strument finanzjarju innovattiv partikolari jilħaq massa kritika suffiċjenti, dan 

jista’ jkun attraenti sewwa għas-suq tal-kapital privat, fid-dawl tat-tnaqqis tar-riskju bħala 

                                                 
1 Testi adottati 5.7.2012, P7_TA(2012)0296. 



riżultat tad-daqs sinifikanti tal-portafoll ta’ proġetti u l-fluwidità possibbli tan-negozju fis-

swieq; 

52. Jissottolinja l-ħtieġa li noqogħdu attenti li d-dehra possibbli ta’ “ekonomija finanzjarja 

mħallta” ma twassalx biex strumenti finanzjarji innovattivi jsiru prodotti derivati 

kumplessi li jistgħu jiġu titolizzati jew iddevjati mill-objettiv inizjali tagħhom; 

 

o 

o     o 

53. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-

Kummissjoni.  

 

 


